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Angelika Moiseeva is a partner at GOLAW, attorney at law practicing criminal law.
Angelika has considerable practical experience as a forensic attorney and has
been defending the interests of suspects, accused and victims of crimes for over
18 years. Her work in criminal cases with an economic component, and
proceedings related to the investigation of crimes by oﬃcials deserve special
attention. Angelika Moiseeva’s client roster takes in businessmen, politicians and
public oﬃcials.
Angelika Moiseeva has repeatedly participated in the development of draft
legislation. In addition, the attorney actively participates in the development of
advocacy as an institution in Ukrainian society, its growth, and gives lectures at
educational events for young attorneys.
Angelika Moiseeva is the author of numerous reports, articles and comments for
the legal and business press on protection from criminal prosecution. She heads
the Criminal Law and Procedure Committee of the Ukrainian National Bar
Association.

Практики
Протидія корупції
Кримінальне право
Трудове право
Вирішення судових спорів

Сектори економіки
Агробізнес
Авіація
Хімічна промисловість
Будівництво і нерухомість
Енергетика і природні ресурси
Фінансові установи
Інформаційні технології
Виробництво та промисловість
Медіа та телекомунікації
Медицина та фармацевтика
Ритейл та FMCG
Транспорт та інфраструктура
Протидія корупції
Антимонопольне та конкурентне право
Банківське та фінансове право
Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками
Корпоративне право та M&A
Кримінальне право

Розробка та впровадження системи безпеки
Трудове право
Захист навколишнього середовища
Взаємодія з державними органами (GR)
Відновлення платоспроможності та банкрутство
Інтелектуальна власність
Міжнародна торгівля
Вирішення судових спорів
Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів
Нерухомість
Реструктуризація та врегулювання проблемної заборгованості
Податкове право

Освіта
Одеський державний університет ім. І. Мечникова, спеціальність
«Правознавство»

Визнання
The Legal 500 EMEA 2021 - отримала індивідуальне визнання "Лідер" у сфері
Кримінального права;
Best Lawyers in Ukraine 2022 - визнана серед кращих юристів України у
наступних сферах: Кримінальне право, Вирішення судових спорів;
Ukrainian Law ﬁrms. A Handbook for Foreign Clients 2021 - визнана серед
кращих юристів України у наступних сферах: Кримінальне право та посадові
злочини;

50 провідних юридичних фірм України - рекомендована серед кращих юристів
України у сфері Кримінального права / White Collar Crime.

Членство в організаціях

Національна асоціація адвокатів України (НААУ)
Голова секції НААУ з кримінального права та процесу
Американська торговельна палата (ACC)
Європейська Бізнес Асоціація (EBA)
Німецько-Українська промислово-торговельна палата (AHK Ukraine)
Всеукраїнська мережа доброчесності і комплаєнсу (UNIC)
Міжнародна спілка бізнесменів України та Туреччини (TUID)

Знання мов

Українська, російська

